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  اجلزء الثاني

  الواليات املتحدة

  سبتمرب ١١وادارة أزمة 

  مقدمة

  

ة في الحادي عشر من سبتمبر اصعب األزمات في التاریخ األمریكیواجهت الوالیات المتحدة 

والعالمي، ففي یوم الثالثاء األسود الموافق لذلك التاریخ هاجمت مجموعة من  األمریكي

ألول مرة في  - والعسكریة، فقد استخدم هؤالء الطائرات المدنیة االقتصادیةیین رموز القوة رهاباإل

في تفجیر مبني التجارة العالمي بمدینة نیویورك، وجزء من مبنى وزارة  - الدولي رهابتاریخ اإل

ة، مما األمریكیفي العاصمة واشنطن، وتفجیر سیارة أمام مبني وزارة الخارجیة  األمریكيالدفاع 

ي إرهابأمام أزمة هي األولي من نوعها من جانبین، األول وقوع هجوم ة األمریكیوضع اإلدارة 

ة ذاتها، والثاني طبیعة األزمة من حیث أنها تختلف في طبیعتها عن األمریكیداخل األراضي 

ي عبر عن حدث هو رهابأزمات الكوارث الطبیعیة، وٕان هذه األزمة مركبة، حیث إن الهجوم اإل

علي  األمنني أن مواجهة األزمة تتطلب إجراءات لحمایة هذا القومي، مما یع األمناختراق 

من حیث انه عدو غیر محدد جعل ادرارت مواجهة  رهابألمدي الطویل، كما أن طبیعة اإل

األزمة تتعدى اإلجراءات التقلیدیة في إدارة األزمة إلي الحرب بمعناها الشامل ال استخدام القوة 

القومي الداخلي من تهدیدات عدو مجهول، في  األمنیة العسكریة خارج الحدود القومیة لحما

فقد ). ١(الحرب غیر المتماثلة symmetric warfareون األمریكیحرب أطلق علیها الخبراء 

ة األزمة علي أكثر من مستوى ، األول مواجهة تداعیات األزمة في الداخل األمریكیأدارت اإلدارة 

العدید من اإلجراءات علي مسرح األزمة الحتواء ة األمریكیحیث اتخذت اإلدارة  األمریكي

تداعیات انهیار برجي مركز التجارة العالمي، والجزء المنهار من مبنى وزارة الدفاع، المستوى 

  .رهابالثاني مستوى إدارة الحرب العسكریة ضد اإل

  :وسوف تركز الدراسة عل الجوانب التالیة

  :طبیعة األزمة والحدث: أوال

  .یةرهابإلالتفجیرات ا -١

  .البیولوجي االنثراكس رهابهجمات اإل -٢

  .للحدث االقتصادیةالتداعیات  -٣

  .األمریكيتحلیل دالالت التفجیرات بالنسبة لألمن القومي  -٤
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  :یةرهابإدارة أزمة التفجیرات اإل: ثانیا

  .ةاألمریكیإجراءات إدارة األزمة علي مسرح العملیات داخل االراضى 

  .رة العملیات العسكریةالحرب وٕادا: ثالثا

  .المواقف األولیة للتعامل مع الحدث -١

  .یة كعمل من أعمال الحربرهابالهجمات اإل -٢

  .بناء التحالف الدولي ومواقف األطراف الدولیة واإلقلیمیة -٣

  .احتماالت تطور الحرب نحو أهداف أخرى -٤

  ).بل إدارة األزمةمستق(سبتمبر علي مفهوم وعلم إدارة األزمات ١١تأثیر هجمات  -٥

  

  :الفصل السابع

  احلرب وإدارة العمليات العسكرية

یختلف المستوى الثاني في إدارة األزمة عن المستوى السابق وذلك بسبب طبیعة كل من 

المستویین ، فالمستوى األول یعبر عن إدارة األزمة بالمفهوم اإلداري لألزمة، أما المستوى الثاني 

إلى الجانب السیاسي ، ذلك أن القرار بشن الحرب والبدء باالستعدادات فان إدارة األزمة تنصرف 

المطلوبة لها داخل الوالیات المتحدة أو بالتعاون مع الدول األخرى عبارة عن عملیة سیاسیة في 

المقام األول ومن ثم سوف یتم التركیز في هذا الجزء على الجوانب السیاسیة المرتبطة بالحري 

ي التي شنها الوالیات المتحدة بالتعاون مع الدول األخرى التي أعلنت تحالفها الدول رهابعلى اإل

  :وسوف یتم التعرض في هذا الجزء إلى التقاط التالیة. معها

  .یة كعمل من أعمال الحربرهابالهجمات اإل. ١

  .بناء التحالف الدولي ومواقف األطراف الدولیة. ٢

  .ملیاتإدارة العملیات العسكریة على مسرح الع. ٣

  .احتماالت تطور الحرب نحو أهداف أخرى. ٤

  .یة على إدارة األزماترهابتأثیر الهجمات اإل. ٥

  .یة كعمل من أعمال الحربرهابالهجمات اإل. ١

بالمفهوم اإلداري المتعلق  حداثفي الوقت الذي كانت تتم فیه متابعة إدارة األزمة على مسرح األ

أرض الواقع ، سواء في مدینة نیویورك حیث مقر مركز بإدارة العلمیات لمواجهة الحدث في 

ة األمریكیالتجارة العالمي ، ومدینة واشنطن حیث مقر البنتاجون ، كانت تجرى داخل اإلدارة 

إدارة سیاسیة ، على أعلى المستویات لمعالجة األزمة ، وكان أول اإلجراءات في هذا الجانب 

ي ، ثم بدء إجراءات التحقیقات والتحریات عن رهابتحدید المسئولین عن ارتكاب هذا الهجوم اإل
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یین والمتورطین معه ، فبمجرد أن بدأ یتضح للعیان أن ما حدث لمركز التجارة رهابهویة اإل

ي وهجوم ضد الوالیات المتحدة اتجهت أصابع إرهابالعالمي ثم ما حدث للبنتاجون هو عمل 

أسامة بن الدن وتنظیم القاعدة الذي یترأسه ،  ة ومؤسساتها الىاألمریكیاالتهام من قبل اإلدارة 

) ١(ة األمریكیي األول الذي یستهدف المصالح رهابباعتبار أن أسامة بن الدن العدو وهو اإل

، واستندت في  حداثة أن أسامة بن الدن وتنظیم القاعدة وراء هذه األاألمریكیواعتبرت اإلدارة 

  ). ٢( ذلك إلى مجموعة من المؤشرات هي 

  

  .سبتمبر إلى أنه كان یخطط للقیام بهجوم على الوالیات المتحدة ١١إشارة بن الدن قبل  -١

في أغسطس وسبتمبر تم تحذیر أتباع أسامة بن الدن بضرورة العودة إلى األراضي األفغانیة  -٢

  .قبل العاشر من سبتمبر

  .ناصر القاعدة، تم التعرف على ثالثة منهم على األقل أنهم ع ١٩من بین الخاطفین ال  -٣

هناك واحد على األقل من الخاطفین عرف أنه كان متورطًا في الهجوم على المدمرة  -٤

  .تین في كینیا وتنزانیااألمریكیفي میناء عدن وتفجیر السفارتین " كـول " ة األمریكی

لدى رصد تحركات الخاطفین قبل هجمات سبتمبر اتضح أن منهم من أجتمعوا إلى عناصر  -٥

  .، وأنهم تلقوا بانتظام أمواًال ودعمًا من شبكة القاعدة  بن الدن

  

تسعة عشر فردًا من العرب  FBI األمریكيوبناء على ما سبق، حدد مكتب التحقیقات الفیدرالي 

ة المختطفة، وأعتبر أن هؤالء هم الذین قاموا األمریكیوالمسلمین كانوا على متن الطائرات 

مویل من أسامة بن الدن وشبكة القاعدة ، وأعتبرت اإلدارة ي بتخطیط ودعم وترهاببالهجوم اإل

ة الذي یكفل األمریكیي عمل من أعمال الحرب ضد الوالیات المتحدة رهابة أن الهجوم اإلاألمریكی

سبتمبر تعتبر عمًال من أعمال الحرب تم  ١١لها حق الدفاع عن النفس ، وأعلن أن اعتداءات 

ة ، وذلك أن هناك فرقًا بین النظر إلى األعمال مریكیاألبشكل مقصود وواضح على األراضي 

یة على أنها جریمة أم أنها شكل من أشكال الحرب ، ولهذین المفهومین آثار مختلفة من رهاباإل

ة بجمع األدلة وتصحیح األمریكیجریمة یعنى أن تهتم اإلدارة  رهابالناحیة العملیة ، فاعتبار اإل

د المسئولین عن فعل معین ثم تقدیم الجناة إلى العدالة ، واعتبار مدى العنصر الجنائي عند األفرا

جریمة تنطوي على مشاكل عدیدة ، إذ أنه من الصعب جمع األدلة إذا لم تتعاون جمیع  رهاباإل

على اعتبار أنه من صور الحرب ففي  رهابالدول مع المحققین ، واألمر یختلف إذا نظر إلى اإل

یة، وهنا تكفى رهابكثیرًا على الدلیل ، إذ یكفى تحدید هویة الجماعة اإل هذه الحالة ال یتم التركیز

یة ، وهنا تكفي رهابالمعلومات ، والتركیز كثیرًا على الدلیل ، إذ ال یكفى تحدید هویة الجماعة اإل

ومن ثم فإن أولى )  ٣( المعلومات والتركیز لیس على المتهم وٕانما على التحدید الدقیق للعدو 
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یة عمًال من أعمال رهابة في إدارة األزمة سیاسیًا كان اعتبار الهجمات اإلاألمریكیإلدارة خطوات ا

یین ، ولكن رهابالحرب مما یعني أنه لیس من الضروري التركیز على الدلیل الذي یثبت تورط اإل

ى ة وجهت االتهام الرسمي إلاألمریكییة ، ویبدو أن اإلدارة رهابیكفى تحدید هویة الجماعة اإل

أسامة بن الدن وتنظیم القاعدة حتى تتنصل من المسئولیة الدولیة في إثبات تورطهم فیما لم یتم 

إعالن العمل باعتباره عمًال حربیًا ، مما یعفي اإلدارة من مهمة تقدیم دلیل ، كما یجعل إجراءاتها 

ت موجودة تقع تحت مظلة الشرعیة والقانون الدولي ، إال أنه لم یخل األمر من وجود جماعا

خارج أمریكا نفت أن یكون أسامة بن الدن وراء هذا العمل ، ألنه یحتاج إلى قدرات تقنیة 

وتخطیطیة تتجاوز قدرات تنظیم القاعدة، باإلضافة إلى نفي تنظیم القاعدة ألیة عالقة بالحدث ، 

  .ومن أبرز هذه التفسیرات)  ٤(وكانت هناك تفسیرات أخرى حول المسئولین عن الحادث 

ة كالجماعات األمریكیأن هذا العمل ربما قامت به جماعات من داخل الوالیات المتحدة  -١

الفوضویة أو المناهضة للدولة الفیدرالیة والتي یتجاوز عددها نحو مائتي منظمة ، أو حتى 

  .جماعات الجریمة المنظمة المنتشرة في الداخل ولها امتدادات قویة في الخارج

ة نفسها باعتبار األمریكیون محاولة انقالب من داخل المؤسسة العسكریة أن ما حدث ربما یك -٢

أن انتخاب الرئیس بوش االبن ارتبط بانقسام سیاسي حاد داخل المؤسسات ، بما یعني أن هناك 

ة غیر راضین عن الطریقة التي فاز بها الرئیس بوش وعملوا األمریكیمن هم داخل المؤسسات 

  .مل درامي كبیرعلى التخلص منه من خالل ع

ة وأنها أرادت األمریكیأن ما حدث جاء من جهة قویة أضیرت كثیرًا من العنجهیة والسطوة  -٣

یة إرهاببهذا العمل تحقیق قدر من االنتقام ، وأن هذه الجهة لیست مرصودة أمنیًا باعتبارها جهة 

على الصرب الذین ، وأن الهجوم فیه كثیر من االنضباط ألمخابراتي والعسكري وهو ما ینطبق 

تعرضوا لهزیمة عسكریة كبیرة قبل عامین على ید الوالیات المتحدة التي تدخلت عسكریًا آنذاك 

لوقف الحرب في كوسوفو ، ودمرت الكثیر من البنیة التحتیة األساسیة للصرب، وكشفت قدراتهم 

دیهم العسكریون العسكریة ، بل وأهانت قیاداتهم ورموزهم القومیة ، فالصرب لدیهم الدافع ول

المنضبطون والمؤهلون لقیادة الطائرات الكبیرة ، إال أن االنتقادات التي وجهت إلى هذا التفسیر 

تستند إلى عدم شیوع العملیات االنتحاریة لدى الصرب من أجل أهداف جماعیة ، ودون الدخول 

سبتمبر أو حتى  ١١ أحداثفي مناقشة حول التفسیرات المختلفة عن الجهة المسئولة عن 

یین ألسلحة غیر تقلیدیة ، أو رهابهجمات اإلنثراكس وما أثیر حول تورط العراق أو امتالك اإل

لتنظیم القاعدة  األمریكية فقد تم تبني االتهام األمریكیحتى تورط جهات داخل الوالیات المتحدة 

ي والتي من رهابا العمل اإلوأسامة بن الدن وذلك ألغراض التحلیل العلمي وللشواهد التي تلت هذ

أمریكا ، وقد لجأ الرئیس  أحداثأهمها شریط الفیدیو الذي ظهر فیه بن الدن وهو یتحدث عن 

ة ، أو األمریكیفي إدارته لألزمة إلى رأب أي صدع من شأنه أن یهز الجبهة الداخلیة  األمریكي
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ب والمسلمین ، فكان علیه أن أن یفقده التعاطف الكبیر الذي عبر عنه الغالبیة العظمي من العر 

ي مطلوب للعدالة وبین العرب إرهابیضع حدًا فاصًال بین أسامة بن الدن وتنظیم القاعدة ك

ین إلى أن األمریكیوالمسلمین في أمریكا وخارجها ، وألقى خطبًا عدیدة یمجد فیها اإلسالم ویدعوا 

، وبین  رهاباب التطرف واإلیفرقوا بین اإلسالم كدین سماوي یحض على المحبة والسالم ویح

  .أسامة بن الدن ومؤیدیه

وقد سار على نهجه زعماء العالم غیر المسلمین ، فكان لذلك األثر الكبیر في إطفاء بعض نیران 

الذي رأى معالم بالده تحترق بید متهمین عرب ومسلمین وقد حد ذلك من  األمریكيالغضب 

أن المنظمات العربیة واإلسالمیة في أمریكا حدوث أعمال انتقامیة بشكل واسع ضدهم خاصة و 

ي ، ولم رهابوفي غیرها قد أعربت منذ الیوم األول لألزمة عن شجبها واستنكارها لهذا العمل اإل

تنصت إلى دعاوى بن الدن الذي حاول أن یهیج بها العالمین العربي واإلسالمي ضد أمریكا، 

م والمسلمین وأنها السبب في الكوارث التي على اعتبارها أنها دولة صلیبیة تضمر الشر لإلسال

تحل بهم ، بل عبر كثیر من أبناء هاتین األمتین عن تنصلهم من هذه األعمال التي أضرت 

  .بالعرب والمسلمین وبقضایاهم ضررًا بالغًا سیمتد أثره إلى عقود الحقة

 –ما سبق وذكرنا آنفًا ك –والمنوط به إدارة األزمة  FBIوبعد أن حدد مكتب التحقیقات الفیدرالي 

رسمیًا أن الهجمات هي أعمال حرب وأن المتورط فیها  األمریكيهویة المشتبه بهم أعلن الرئیس 

ة على الفور االستعداد لشن األمریكیتنظیم القاعدة الذي یرأسه أسامة بن الدن وقد بدأت اإلدارة 

یرات ففي خطابه أمام عملیة عسكریة انتقامیة واسعة ضد من یثبت أنهم وراء تلك التفج

إنها حرب ضد جمیع أولئك الذین یسعون ( قال الرئیس بوش  ٢٠٠١أكتوبر  ١١الكونجرس في 

إن هذه المعركة ..وحرب ضد تلك الحكومات التي تدعمهم وتقدم لها المأوى  رهابإلى تصدیر اإل

وأعلن الرئیس ) بالذات ستطول ألیة فترة زمنیة یستغرقها تقدیم منظمة القاعدة إلى العدالة 

ون الحرب أمریكیة تمر بحالة حرب ووصف مسئولون األمریكیأن الوالیات المتحدة  األمریكي

ألفًا من قوات االحتیاط  ٥٠وقام الرئیس بوش باستدعاء " حربًا عالمیة ثالثة " بأنها ستكون 

ى بلیون دوالر ألغراض اإلنفاق عل ٤٠بتخصیص  األمریكية، كما قام الكونجرس األمریكی

  .احتیاجات المواجهة العسكریة القادمة، وبدأ اإلعداد لتشكیل التحالف الدولي

  

  .بناء التحالف الدولي ومواقف األطراف الدولیة. ٢

ي ومن رهاببعد الهجوم مباشرة ، بدأت معظم دول العالم في توجیه االنتقادات إلى العمل اإل

أن بعض الدول أعلنت عن تخوفها من یقفون وراءه ، واستنكرت دول العالم هذا العمل ، إال 

أهداف التحالف الدولي وأن هذا التحالف سوف یقسم العالم إلى معسكرین ، كما أن الدول ترددت 

في البدایة في تأیید هذا التحالف الدولي دون أن تقدم الوالیات المتحدة األدلة التي تثبت تورط 
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أن معظم دول العالم سرعان ما عدلت موقفها تنظیم القاعدة وأسامة بن الدن في هذا العمل ، إال 

نحو تأیید التحالف الدولي، وذلك بعد أن ثبت للعالم جدیة تبنى الوالیات المتحدة للخیار العسكرى 

، وكان في خطاب الرئیس بوش الذي وجهه تهدید مبطن إلى دول العالم، رهابفي مواجهة اإل

 رهابان الهجوم یندرج تحت باب اإل(  قال ٢٠٠١سبتمبر ٢٠ففى خطابه امام الكونجرس یوم 

تستدعى ردًا عسكریًا قویًا وسریعًا، وان استراتیجیة  التيالدولى، وانه عمل من اعمال الحرب 

یة إرهابة الجدیدة تقوم على اساس مواجهة شاملة لكل ما تعبره تنظیمات األمریكیالوالیات المتحدة 

وفى تصریخ له ). او في الجبهة المقابلة رهابوان باقى العالم لیس امامه سوى الوقوف مع اإل

دونالد رامسفیلد على ان هذه الحرب لن یشنها  األمریكيأكد وزیر الدفاع  ٢٠٠١أكتوبر  ١٨في 

ائتالف كبیر متحد لتحقیق هدف واحد هو الحاق الهزیمة بقوى معادیة، بل إنها حرب ستشمل 

ورات، وستكون للدول فیها ادوار مختلفة ائتالفا مكونا من عدة بلدان، وقد تشهد تغییرات وتط

وستسهم بعض هذه الدول بتوفیر دعم دبلوماسى، والبعض االخر سیقوم بعضها بتقدیم دعم 

بصورة  - مالى، وغیرها دعم لوجستى وعسكرى، وسیسا عدنا البعض اَالخر، نظرًا الى ظروفه

ع بدء العد التنازلى وم).وفى هذه الحرب ستحدد المهمة شكل االئتالف ولیس العكس –سریة 

بدأ  رهابالجوى والبحرى لمواجهة اإل األمریكيللحرب، بعد ان بدا واضحَا حجم الحشد العسكرى 

التحالف الدولى في التبلور الوالیات المتحدة عملیة بناء هذا التحالف باعتباره الخطوة الثالثة في 

 رهابالقضاء على مصادر تمویل اإل یا، ثمإرهابادارة االزمة سیاسیا بعد اعتبار التفجیرات عمال 

لها صلة بالرهاب  التيوالتخفظ على اموالها  رهابواغالق كل المؤسسات المالیة الداعیمة لإل

من  الذيوالتخطیط على أموالها، سواء داخل الوالیات المتحدة أو في الدول االخرى، وهو األمر 

وفى أول رد فعل . رهاببریئة من اإلالممكن أن یضر المؤسسات الخیریة اإلسالمیة الكبیرة وال

ة اعلن االمین العام لحلف شمال األمریكیرسمى على الهحمات صدر خارح الوالیات المتحدة 

طارئ عقد في الیوم التالى للهجمات ان حلفاء الوالیات  اجتماعاالطلسى جورج روبرنسون في 

خطط لها في الخارج، وقرر المتحدة مستعدون للتحرك الى جانب واشنطن اذا تأكد ان الهجمات 

الحلفاء، ان ما تعرضت له الوالیات المتحدة یدخل ضمن مقتضیات المادة الخامسة من معاهدة، 

، وقد كان ابرز دعم )٥(تنص على مبدأ الدفاع الجماعى التيانشأت الحلف، و  التيواشنطن 

قدمته اى دولة الى  قدرمته دولة اوروبیة هو الدعم البریطانى للوالیات المتحدة وهو اقوى دعم

الوالیات المتحدة ، نظرًا لطبیعة العالقة بین الحانبین، فقد أعلن رئیس الوزراء البریطانى امام 

سبتمبر تستند الى مصادر ١١ أحداثسبتمبر مذكرة اتهام لتنظیم القاعدة في  ٢١البرلمان في 

 ٢٥/٩/٢٠٠١انى في معلومات مخابراتیة، وفى تصریح اخر لتونى بلیر رئیس الوزراء البریط

بعد انقضاء اسبوعین على الهجمات على الوالیات المتحدة، من الواضح لى ان : (قال فیه

یین داخل رهابائتالف التأیید من أجل عمل حاسم ضد اولئك المسئولین یتعزز، وان على اإل
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 في بنى ضدهم، وال الذيافغانستان ونظام طلبان الذین یؤویهم اال یشكوا في وحدة االئتالف 

وكان ابرز موقف فیما ). عزیمتنا على القیام بعمل ما هو ضرورى لمحاسبة اولئك الذین یؤونهم

ة ضغوطا مكثفة األمریكییتعلق بالتحالف الدولى هو الموقف الباكستانى، فقد مارست االدارة 

وهائلة وغیر مسبوقة على الجنزال برویز مشرف لالنضمام الى التحالف الدولى المناهض 

، األمریكية ابرزها فتح المطارات واالجواء الباكستانیة للطیران أمریكی، والقبول بمطالب هابر لإل

لما . ة داخل االراضى الباكستانیةأمریكیواستخدام بعض القواعد الجویة والموانئ وانشاء قواعد 

اضاف الى . یمثله ذلك من اهمیة حیویة عندشن عملیة عسكریة بریة محتملة ضد افغانستان

. وید الوالیات المتحدة بمعلومات استخباریة عن تنظیم القاعدة والمال عمر وعن حركة طالبانتز 

ة كانت باكستان تخشى من التحالف الهندى مع الوالیات األمریكیوباالضافة الى الضغوط 

المتحدة في ضوء العالقة المتوترة مع الهند، باالضافة الى خوف القیادة السیاسیة في باكستان 

تعرض لعقوبات اقتصادیة او ضرب القدرة النوویة الباكستانیة، فابدت باكستان تأییدها لهذا مع ال

تركها هذا الموقف على الجبهة الداخلیة  التية برغم التأثیرات السلبیة األمریكیالتحالف والمطالب 

مت بسبب هشاشة الوضع الداخلى وتأیید معظم القبائل الباكستانیة لطالبان بن الدن، وقد قد

 ٢٤ة لباكستان مجموعة من المكافَات ابرزها توقیع البلدین على اتفاقیة في األمریكیاإلدارة 

ملیون من الدیون الباكستانیة والهندیة وقد حدد الرئیس برویز  ٣٧٥.٤سبتمبر ال عادة جدولة 

قال فیه  ١٦/١٠/٢٠٠١مشرف سبل التعاون بین الجانبین في التحالف الدولي في حدیث له في 

وأیة عملیة تدور في أفغانستان  رهابلقد قررنا أن نكون إلى جانب االئتالف في القتال ضد اإل(

ستكون في إطار الحدود الثالثة التي أوضحتها ، وهي التعاون في مجال االستخبارات واستخدام 

 المجال الجوي والدعم اللوجیستي وقد أبدت الهند تأییدها القوى للتحالف الدولي وكانت تتحرك

وفقًا لحسابات دقیقة ترتبط بعالقتها مع باكستان باإلضافة إلى رغبتها في ربط مشكلة كشمیر 

وٕاتخاذ إجراءات ضد الكشمیریین اإلنفصالیین مستفیدة من المناخ الدولي المناهض ) رهابباإل

إننا نواصل القول (قال  ١٧/١٠وفي تصریح لوزیر الخارجیة الهندي جاسونت سینغ في  رهابلإل

 رهابسبتمبر كان هجومًا على الحریة والمدنیة والدیمقراطیة وموقف الهند ضد اإل ١١هجوم أن 

سبتمبر بل حتى قبل ذلك نقف وٕاننا متكاتفین مع المجتمع الدولي والوالیات  ١١لم یبدأ مع یوم 

 ، أما فرنسا فقد قدمت دعمها للتحالف) ة في معركتنا ضد هذا التهدید العالمياألمریكیالمتحدة 

وقد أعلنت استعدادها للعب دور عسكري أكبر في العملیة العسكریة : مع الوالیات المتحدة 

ة في افغانستان وقامت منذ البدایة بتقدیم مساعدات للوالیات المتحدة في مجال االمداد األمریكی

والمعلومات واالستخبارات كما أعلنت أنها سوف تشارك في العملیات العسكریة بدرجة أكبر ، 

ولم . بالذات من خالل مشاركة الوحدات الخاصة الفرنسیة في عملیات أرضیة في أفغانستان و 

یختلف الموقف الروسي في دعم الوالیات المتحدة عن مواقف بقیة الدول ، خاصة أن روسیا لم 
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خبرة سابقة في التعامل مع األفغان تستند إلى الغزو السوفیتي ألفغانستان ، مما یعني قدرة روسیا 

لى تقدیم الكثیر من المعلومات عن الوضع داخل األراضي األفغانیة ولكن ألقت التفجیرات ع

المتعلقة بالدفاع الصاروخي واعالن ) ستارت(بظاللها على عالقة الجانبین فیما یتعلق بمعاهدة 

إدارة بوش اإلنسحاب من المعاهدة ومواصلة الجهود في بناء حائط الدفاع الصاروخي كما أن 

برغم تأییدها للتحالف إال أنها وقفت موقفًا حیادیًا أكثر منه موقفًا داعمًا للتحالف فلم تقف أیران 

أمام العملیات العسكریة في أفغانستان ، كما أنها لم تشارك فهیا مع االستمرار في تقدیم الدعم 

البان للتحالف الشمالي المعارض لحركة طالبان ، بعد أن جمعهما التاریخ العدائي مع نظام ط

منذ أزمة مقتل الدبلوماسیین اإلیرانیین وفیما یتعلق بمواقف األطراف العربیة ، فإنه بالرغم التأیید 

ة األمریكیالسیاسي الذي أبتده الدول العربیة للتحالف ، إال أن االنتقادات داخل المؤسسات 

في ضرورة  ة وخاصة من أعضاء الكونجرس إلسرائل هذه االنتقادات تلخصتاألمریكیالرسمیة 

تغییرات دیمقراطیة  حداثالضغط على االنظمة في المنطقة العربیة ، خاصة مصر والسعودیة أل

یین الذین أعلن عن تورطهم في رهابویستند هؤالء في االنتقادات التي یوجهونها إلى معظم اإل

صر سبتمبر من السعودیة ومصر باإلضافة إلى أن معظم كوادر تنظیم القاعدة من م ١١ أحداث

وأن المعاهد الدینیة التي تدعمها السعودیة هي التي درس فیها عناصر حركة طالبان وبرغم ما 

أبدته كل من الدولتین من دعم للتحالف إال أن الحملة ا لتي یقودها اللوبي الصهیوني نجحت في 

مقاومة ومفهوم ال رهابتكتیل الجهود ضد الدولتین خاصة أن البلدین طالبا بالفصل بین مفهوم اإل

الوطنیة المتعلقة بالمنظمات الفلسطینیة وحزب اهللا وفي هذا اإلطار فإن هناك تحلیالت تحدثت 

ة في المنطقة والتأیید األمریكییة وربطت بین السیاسات رهابعن أسباب وقوع هذه الهجمات اإل

الرسمي إلسرائیل وممارسات الحكومة اإلسرائیلیة الیمینیة المتشددة ، التي ترافق  األمریكي

وصولها إلى الحكم مع وصول اإلدارة الجمهوریة إلى البیت األبیض بقیادة جورج بوش في مطلع 

ة عدم إشراك في جهود التحالف الدولي تجنبًا إلثارة األمریكیالعام وبناء علیه فقد فضلت اإلدارة 

  .راف العربیة واإلسالمیةاألط

  

  -:إدارة العملیات العسكریة ومرحلة ما بعد طالبان  -٤

  

لقد كان الهدف المعلن للحرب هو القضاء على اسامة بن الدن وتنظیم القاعدة وحركة طالبان 

 األمریكيالحاكمة في افغانستان أما عن االهداف غیر المعلنة للحرب فیمكن اإلشارة إلى الوجود 

والصین وایران وفیما یتعلق بكیفیة إدارة العمل العسكري فقد كان هناك مجموعة من  في روسیا

الخیارات یتمثل األول منها في حملة جویة ضد افغانستان على طراز الهجوم الجوي في كوسوفو 

، أما الخیار الثاني فیتمثل في اجتیاح بري شامل لألراضي االفغانیة ولكن كان هناك تخوف 
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الرسمیة من هذا الخیار بسبب الطبیعة الجغرافیة ألفغانستان على اعتبار إنها  داخل المؤسسة

میل  ٢٥٠.٠٠٠مقبرة القوى العظمى خالل القرنین الماضیین ، فأفغانستان ذات مساحة تبلغ 

وتمتاز بأنها ملیئة بالسالسل الجبلیة ) ٦(مربع أي أنحجمها هو تغریبًا حجم والیة تكساس 

جندي قادرة على  ٥٠.٠٠٠الكهوف كما أن حركة طالبان والتي تبلغ نحو والودیان واألنفاق و 

تحمل الظروف الصعبة في بالدها ، كما أن أعضاء حركة طالبان ورثوا من الجیش األفغاني 

القدیم العشرات من الطائرات وواحد إلى أربعة وعشرین طائرة هجوم ومروحیات نقل ، وعندهم 

وأسلحة متوسطة مما یعني وجود إحتمال كبیر لفقد مدفع هاون  ٥.٠٠٠إلى  ٢.٠٠٠نحو 

ین أما الخیار الثالث فكان تقدیم الدعم للمعارضة األمریكیخسائر لحدوث خسائر في صفوف 

االفغانیة المتمثلة في تحالف الشمال المعارض ، وهو تحالف یضم كافة الفصائل االفغانیة 

أكتوبر  ٧ة ضد افغانستان في األمریكیریة المعارضة لحكم طالبان وبعد أن بدأت العملیات العسك

ة تبنت الخیارات الثالثة بدرجات متفاوتة، فمن خالل األمریكیبدا أن الوالیات المتحدة  ٢٠٠١

دعم قوات التحالف الشمالي عسكریا والقصف الجوى المكثف لمواقع طلبان تحقیق هدف اسقاط 

اعداد هذا الجزء لم تنجح في تحقیق  من نتهاءطالبان وتقویض تنظیم القاعدة، لكنها حتى اال

تم تنفیذها فترة  التيهدف العثور على اسامة بن الدن، وقد استغرق اعداد الخطة العسكریة 

ة، الجنرال تومى فرانكس قائد القوات األمریكیطویلة نسبیَا، وقد تولى ادارة العملیة العسكریة 

بعد ان . قر قیادته في تامبا في والیة فلوریداة وكان یدیر العملیة العسكریة من ماألمریكیالمركزیة 

وقد بدأت العملیة العسكریة ضد . فشلت الوالیات المتحدة في ان تجد مقرًا للقیادة في المنطقة

أكتوبر بمرحلة طویلة من القصف الجوى والصاروخى المكثف بهدف ضرب  ٧طالبان یوم 

وبالذات . لخاصة بالقاعدة، أو طالبانطائفة واسعة من األهداف في افغانستان، سواء االهداف ا

المعسكرات ومناطق التجمع الرئیسیة للقوات وكذلك قصف البنیة العسكریة االساسیة والتحصینات 

ة اكثر من األمریكیوقد استهدفت الموجات االولى من العملیة الجویة والصاروخیة . المتفرقة

ندهار وجالل اباد وفرح وقندوز موقعَا في خمس مدن رئیسیة في افغانستان هى كابول وق٣٠

وتراوحت هذه االهداف ما بین مواقع للدفاع الجوى ومحطات للرادار وشبكات اتصاالت 

ومن ناحیة اخرى كانت العملیات الخاصة ). ٧(ومحطات للبث ومطارات ومستودعات لالسلحة 

قاعدة بزعامة اسمامة ة بهدف تدمیر البنیة التحتیة لتنظیم الاألمریكیتلعب دورًا رئیسیا في الخطة 

بن الدن واغتیال او اعتقال عناصر هذا التنظیم، وتقوم الخطة على ارسال مجموعات من القوات 

جنود لمهاجمة اهداف عسكریة متقدمة داخل  ٦ة تتألف كل مجموعة من األمریكیالخاصة 

لقوات ألف جندى من وحدات ا٣ة نحو األمریكیوقد نشرت الوالیات المتحدة ). ٨(افغانستان 

الخاصة وهى تنقسم الى خمسة انواع هى وحدة القبعات الخاصة، وقوة دلتا المتخصصة في 

ة ووحدة رجال الضفادع األمریكی، ووحدة القوات الخاصة التابعة لمشاة البحریة رهابمكافحة اإل
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وقد نشرت الوالیات المتحدة . البشریة، ووحدة قوات جویة متخصصة في عملیات القصف اللیلى

رق من القوات الخاصة في باكستان على مقربة من الحدود الباكستانیة منذ فترة مبكرة ف ٤

ة في العدید من الدول، وظلت هذه أمریكیاستعدادًا للحرب، كما جرى ایضًا نشر قوات خاصة 

القوات مستعدة للتدخل السریع ضد مواقع بن الدن ومساعدیه متى ماتوافرت المعلومات 

ة بالفعل عملیات األمریكیوقد بدأت بالفعل عملیات القوات الخاصة )٩(ةاالستخباریة المناسب

 ١٠٠اكتوبر عندما هاجمت وحدة خاصة مؤلفة من  ٢٠ة بالفعل یوم األمریكیالقوات الخاصة 

ة مطارًا في مدینة كندهار في جنوب افقانستان، األمریكیجندي من وحدات الكوماندوز والرینجرز 

وعلى ایة حال، فإن هذه العملیات اعتبرت بمثابة تدشین . طالبانتعتبر مقر نظام حكم  التي

ة، وان المواجهة العسكریة البریة ربما تتخذ شكل األمریكیللمرحلة الثانیة من العملیات العسكریة 

وتدعیمَا للعمل العسكرى في افغانستان كانت هناك حرب من نوع اخر ). ١٠(المواجهات الصغیرة

ت والمعلومات، وتهدف الى توفیر معلومات، حتى تتمكن القوات تدور هى حرب االستخبارا

الخاصة من القیام بهجماتها على اساس المعلومات االستخباریة، ولذلك فقد لعبت وكالة 

ة، حیث عهد الرئیس جورج األمریكیة دورًا رئیسًا في الخطة العسكریة األمریكیالمخابرات المركزیة 

 ١٩٤٧اخطر علمیة سریة تقوم بها الوكالة منذ تأسیسها في عام بوش الیها بمهمة القیام باوسع و 

من اجل القضاء على اسامة بن الدن وتنظیم القاعدة من خالل توفیر احدث االمكانات 

االستخباراتیة والمعلوماتیة لدى وكالة االستخبارات المركزیة وتقدیمها الى فرق القوات الخاصة 

ما یتعلق منها بالمعلومات المتاحة لدى الوكالة بشأن نقاط  والوحدات العسكریة االخرى، وال سیما

وفي الوقت نفسة وبالتوازى مت القصف الجوى المكثف ). ١١(الضعف فى تنظیم القاعدة

ة على قوات المعارضة األمریكیواالعتماد على القوات الخاصة اعتمدت الخطة العسكریة 

حیث كان برهان الدین ربانى زعیم . ألمریكياالشمالیة االفغانیة كعنصر هام في العمل العسكرى 

ة لالطاحة بحركة طالبان األمریكیالمعارضة قد اعلن منذ فترة مبكرة اعتزامه التعاون مع القوات 

وازاحتها عن السلطة وقد اشارت بعض التقاریر الصحفیة الى ان التعاون بین الجانبین كان 

وقد قدمت الوالیات المتحدة مساعدات ). ١٢(موجودا منذ فترة مبكرة قبل بدء العمل العیكرى

، ومع ذلك فإن احد اقطاب )١٣(متنوعة للمعارضة الشمالیة من بینها ذهائر واغذیة مختلفة

ة وهدد بانه سینضم األمریكیالمعارضة، قلب الدین حكمیتار رفض التعاون مع الوالیات المتحدة 

، وبالتوازى ایضًا )١٤(برى ضد افغانستانالى حركة طالبان اذا بدأت الوالیات المتحدة هجومها ال

مع هذه الحرب كانت الوالیات المتحدة تخوض حرب الدعایة ضد حركة طالبان والقاعدة داخل 

افغانستان، فقد تم تخصیص اذاعة ناطقة باللغة الباشتونیة للتعریف باهداف الحرب العسكریة 

االفغانى من طالبان والقاعدة، كما  والتأكید على ان الوالیات المتحدة تهدف الى تخلیص الشعب

وتكلمة ). ١٥(تتحدث عن اهداف الحرب التيكانت طائرات عسكرة تسقط هذه المنشورات 
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ة األمریكیة في ادارة االزمة على المستوى العسكرى في افغانستان، اتخذت االدارة األمریكیللجهود 

د طالبان، فقد ابدت االدارة مجموعة من الخطوات على المستوى السیاسي لتأكید مرحلة ما بع

ة اهتمامًا كبیرًا الى اطار سیاسي محدد لتحقیق اهداف متنوعة، سواء من اجل توفیر األمریكی

، او من اجل الوصول الى تسویة سیاسیة للمشكلة االفغانیة، األمریكيسیاسي للعمل العسكرى 

ائتالفیة في افغانستان وتكوین  ة على الجهود الرامیة الى تشكیل حكومةاألمریكیفقد ركزت االدارة 

 األمریكيعضوًا یكون بمثابة حكومة مؤقتة، ویقیوم التصور  ١٢٠مجلس قبلى اعلى مؤلف من 

ة تنص األمریكیعلى ان یقون المجلس القبلى بعد تشكیة بالتوقیع على اتفاقة مع الوالیات المتحدة 

على دعوة هذه الحكومة للتدهل من اجل تحریر افغانستان، وبعد سقوط طالبان بدأت جهود 

ة تحت مظلة االمم المتحدة لتشكیل الحكومة االفغانیة الجدیدة، وتم عقد مؤتمر األمریكیاالدارة 

اسیة وعلى الرغم من المشاكل السی. دولى في مدینة بون االلمانیة لبحث سبل تكوین هذه الحكومة

واجهت عملیة تشكیل الحكومة الجدیدة بسبب مواقف الدول المجاورة إال أنه تم تشكیلها  التي

  ).١٦(برئاسة حمید قرضاي أحد الشخصیات األفغانیة المعارضة والمعروفة بتوجهاتها المعتدلة 

  

  إحتماالت تطور الحرب نحو أهداف أخرى -٤

من إعداد هذه  نتهاءة في أفغانستان قبل االاألمریكیعلى الرغم ،استمرار العملیات العسكریة 

الدراسة فإن هناك احتماالت تثار حول األهداف القادمة الخاصة بالدول األخرى المستهدفة في 

، وكانت أبرز دولتین على قائمة األهداف القادمة هما الصومال والعراق ،  رهابالحرب ضد اإل

هداف المحتمل ضربها في المرحلة ا لقادمة ، إلى ویرجع وضع هاتین الدولتین على قائمة اال

یرجع .. وجود تنظیم القاعدة على األراضي الصومالیة لفترة معینة ، كما أن استهداف العراق 

ة نحو العراق على اعتبار أنها أحد الدول التي تسعى إلى تهدید األمریكیإلى منظور اإلدارة 

تجاه الوالیات المتحدة بعد حرب الخلیج الثانیة ، وقد بسبب تاریخ العداء  األمریكيالقومي  األمن

ة فیما یتعلق بضرب العراق ، وقد برز اتجاهان داخل اإلدارة األمریكیبرز اتجاهان داخل اإلدارة 

ة فیما یتعلق بضرب العراق ، اتجاه یتبناه صقور اإلدارة وهم التابعون لوزارة الدفاع وعلى األمریكی

د رامسفیلد ، ونائب وزیر الدفاع وهذا االتجاه یؤید ضرب العراق ، أما رأسهم وزیر الدفاع دونال

وتذهب بعض التحلیالت إلى إدارة المستشارین في وزارة . االتجاه االخر یتبناه حمائم اإلدارة 

ة وعلى رأسهم وزیر الخارجیة كولن باول یؤیدون اتباع السبل الدبلوماسیة مع األمریكیالخارجیة 

ة ، األمریكیبعض التحلیالت إلى أن إتجاه الصقور هو السائد داخل اإلدارة وتذهب . العراق 

حیث أن بعض مسئولي اإلدارة واألعضاء الكبار من اإلدارات السابقة یرون أن صدام حسین 

یة ضد الوالیات المتحدة في السنوات األخیرة ومن هؤالء المسئولین رهابمتورط في الهجمات اإل

المركزیة السابق والذي كان یرى بأن العراق كان وراء التفجیرات التي مدیر وكالة المخابرات 
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استهدفت مركز التجارة العالمي آنذاك وتأكیدًا لهذا االتجار أشار المسئولون في إدارة الرئیس 

سبتمبر بین محمد عطا الذي تم اإلعالن عنه  ١١ أحداثتم قبل شهور من  اجتماعبوش إلى 

یة وبین رئیس االستخبارات العراقیة مما یؤكد رهابفي التفجیرات اإل كأحد المتورطین األساسیین

وتأكیدًا لما یثار حول العراق فإن هناك خطة وضعها جنرال  حداثوجود دور عراقي في األ

سابق قبل ثالث سنوات ورفضها مسئولو إدارة الرئیس السابق بیل كلینتون لإلطاحة  أمریكي

ة ، وهذه الخطة األمریكیى حالیًا بزخم وقوة دفع داخل اإلدارة بالرئیس العراقي ، هذه الخطة تحظ

الذي یشغل اآلن منصب كبیر مستشاري الرئیس  –التي وضعها الجنرال المتقاعد واین داوننج 

 ١٩٩٨جرى تقدیمها لزعماء الكونجرس في جلسة خاصة في صیف عام  رهاببوش لمكافحة اإل

ت على نجاحها بشكل ملفت في افغانستان ، وهذه ، وهي تتضمن عددًا من العناصر التي برهن

الخطة العسكریة تؤكد على أنه یمكن تحقیق النصر من خالل مساندة الوالیات المتحدة لحركات 

التمرد في العراق وتشجیع عملیات انشقاق واسعة في صفوف الجیش العراقي وبین تدخل وحدات 

  ).١٧(ة والقوة الجویة األمریكیمن القوات الخاصة 

وأكدت خطة داوینج على أنه یمكن من خالل خمسة أو ستة أالف من القوات الخاصة هزیمة 

هذه الخطة یؤیدها نائب وزیر الدفاع . الجیش العراقي الذي انهارت معنویاته في الفترة األخیرة 

بول وولفوتیز ومسئولون سیاسیون آخرون بارزون ألن هذه الخطة برهنت على نجاحها في 

ر أن هناك معارضین للخطة بینهم وزارة الخارجیة ووكالة االستخبارات المركزیة إذ افغانستان غی

ویعتبرون أن هناك خطأ في تقدیر قوة المعارضة العراقیة وخاصة المؤتمر الوطني العراقي كما 

ة المعارضین لضرب العراق یرون أن هناك فرقًا بین افغانستان األمریكیأن مسئولي اإلدارة 

ا أن حجم الجیش العراقي یزید عشرین مرة عن جیش طالبان ، إضافة إلى أن والعراق ، كم

إلى جانب أن المعارضة العراقیة . العراق یمتلك دبابات تفوق ما كان لدى طالبان عشر مرات 

أقل خبرة في قتال النظام العراقي من التحالف الشمالي األفغاني ، وأن األمر الذي یثیر قدرًا أكبر 

أن صدام حسین ربما یمتلك أسلحة كیماویة وبیولوجیة بل وربما یمتلك قنبلة نوویة من القلق هو 

  .غیر متطورة

  -):مستقبل إدارة األزمة(یة على إدارة األزمات رهابتأثیر الهجمات اإل -٥

أكدت دراسة صادرة عن معهد إدارة مخاطر الكوارث واألزمات التابع لجامعة جورج واشنطن في 

سبتمبر على مستقبل إدارة األزمات استنادًا  ١١أحداثحول تأثیرات  ٢٠٠١مطلع اكتوبر عام 

أكدت على ما ) ١٨(على مجموعة من التقاریر ومالحظات القیادات التي تابعت إدارة األزمة 

  :یلي 
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أن هذا الحدث برغم أنه من األزمات القلیلة التي من المتوقع حدوثها ، إال ان له توابع  -١

مع مخاطر الكوارث، فترغم انه یمكن الحدیث عن إجراءات أمنیة مشددة في خطیرة وال تتشابه 

یین من القیام بهجمات مماثلة، ومن ثم فإن على رهابالمطارات فمن الصعوبة بمكان منع اإل

ة بناء قدرات قومیة تختص بإدارة الطوارئ وتكون قادرة على االستجابة األمریكیالوالیات المتحدة 

  .المدمرة حداثللمخاطر واأل

تتطلب االستجابة لحدث مدمر على هذا النحو وجود تكامل بین عملیات مواجهة الطوارئ  -٢

من ناحیة وعملیات تعبئة الطوارئ الطبیة لمواجهة المخاطر على حیاة وأرواح المواطنین 

 ین، وهذا التنسیق بین ادارة الطوارئ والطوارئ الطبیة لم یكن موجودا في معظم أنحاءاألمریكی

على معالجة هجوم تستخدم  رهابسبتمبر مع تركیز جهود ادارة طوارئ أزمات اإل ١١امریكا قبل 

  .فیه أسلحة دمار الشامل

تتطلب االستجابة االولى للحدث سرعة الحصول على البیانات الفنیة في ظل ظروف طوارئ  -٣

بسبب عدم  الميالعاطفائى خالل مواجهة حرائق مركز التجارة  ٣٠٠فقد تم فقد نحو . معقدة

  .وجود بیانات كافیة وقت الحدث حول سبل تأمین المني

إن ادارة الطوارئ اصبحت تعتمد بشكل كبیر على تكنولوجیا المعلومات، وهناك فجوة  -٤

  .واضحة بین تطور تكنولوجیا المعلومات وتطور ادارة الطوارئ

العتماد على ممارسات إن أحد المبادئ االساسیة في ادارة االزمة هى أنه ال یمكن ا -٥

المؤسسات العسكریة والمدنیة دون وجود قیادة سیاسیة قویة تقود علمیة االتصال بین المؤسسات 

  .المعنیة بادارة االزمة

تتعلق بمخاطر وتهدیدات تمس  التيأن من الضرورى بذل جهد اكبر الدارة طوارئ االزمات  -٦

  .ة أو غیرهااألمریكیالمتحدة البنیة التحتیة والمعلوماتیة في داخل الوالیات 

  

  هوامش الفصل السابع

  

السامة بن الدن وتنظیم القاعدة عن المسئولیة عن  األمریكيیالحظ انه الى جانب االتهام  -١

سبتمبر والتركیز على اسباب هذا االتهام تحدثت التقاریر الصحفیة عن اعتقال بعض  ١١

تهام الیهم بالقیام بانشطة تجسس داخل الوالیات سبتمبر وتوجیه اال ١١ أحداثاالسرائیلیین خالل 

ة وقد كان ابرز ما جاء في هذا الصدد ما بثته شبكة فوكس نیوز التلیفزیونیة األمریكیالمتحدة 

 ١٣/١٢/٢٠٠١ة في تقریر لها على موقعها على االنترنت یوم األمریكیاالخباریة 

www.Foxnews.com  ائیلیًا في الوالیات المتحدة منذ اسر  ٦٠حول اعتقال واحتجاز الشرطة لــ

ین یعتقدون أن هؤالء االسرائیلیین متورطون في األمریكیسبتمبر وأن بعض المحققین  ١١ أحداث
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التجسس على الوالیات المتحدة، وأن االسرائیلیین كانوا على علم بأمور لم یطلعوا واشنطن علیها 

  .سبتمبر١١قبل 

 The net work of رهابمل عنوان شبكة اإلیح الذيانظر منشور وزارة الخارجیة  -٢

terrorism  ة على األمریكییوجد على مواقع وزارة الخارجیة

  Http://Usinfo.State.govاالنترنت

هذا الفرق بین المفهومین تم استخدامه في دراسة صادرة عن مؤسسة راندا في مشروع سالح  -٣

  ة استخدامت هذا المفهوماألمریكیاالدارة الجدید، ویبدو أن  رهابعن مكافحة اإل األمریكيالجو 

Ian o.Lesser of Anathr's, foeaword by brian Michael, countering new 

terrorism rand،. 

Project airforce 1999,pp2021 

حسن ابو طالب، تفسیرات ونتائج الهجوم على امریكا، مركز االهرام للدراسات .د -٤

  .٩٢- ٩١، ص ص ٢٠٠١اكتوبر  -العدد. االستراتیجىاالستراتیجیة، ملف االهرام 

تنص المادة الخامسة من معاهدة االطراف على ان اى هجوم مسلح ضد اى منها في اوروبا  -٥

أو امریكا الشمالیة سوف یعتبر هجومًا علیها جمعیًا، وبالتالى فأنها تتفق على أنه في حالة 

الفردى والجماعى في الدفاع عن الذات وفقا حدوث مثل هذا الهجوم فأن كل منها تطبیقًا للحق 

تتعرض الهجوم وذلك  التيمن میثاق االمم المتحدة سوف تساعد الطرف أو االطراف  ٥للبند

تراها ضروریة، بما في ذلك  التيبالصورة . باتخاذ اجراء منفرد أو بالتنسیق مع االطراف االخرى

  .استخدام القوة المسلحة

٦- www.cia/factbook.com 

فریق نحاس، امریكا تلجأ الى االسلوب التقلیدى لتحیید دفاعات طالبان قبل البدء بالحرب  -٧

  .٢٠٠١اكتوبر  ١٩الجویة العادیة، صحیفة الشرق االوسط، 

ة الخاصة تعمل داخل افغانستان في شكل فرق األمریكیان سكون تایسون، القوات الخاصة  -٨

صحیفة كریستیان ساینس (وسط نقَال عن جنود، صحیفة الشرق ال ٦یتكون كل منها من 

  ؟٢٠٠١اكتوبر  ١٦، )مونیتور

ة تحت المجهر، األمریكیالقوات الخاصة : محمد صاق، مع اقتراب موعد التدخل البرى -٩

  .٢٠٠١أكتوبر  ١٢صحیفة الشرق االوسط، 

 بول ریشتربى، هجوم القوات الخاصة على مطار قندهار یدشن المرحلة الثانیة في الحرب،- ١٠

  .٢٠٠١أكتوبر  ٢١، )نقَال عن صحیفة لوس انجلوس تایمز(صحیفة الشرق االوسط 
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ایه حددت نقاط ضعف منظمة القاعدة وبوش یكلفها باكبر عملیة .اى.بوب وودواد، سى- ١١

أكتوبر  ٢٢) نقَال عن صحیفة واشنطن بوست(سریة منذ تأسیسها صحیفة الشرق االوسط 

٢٠٠١.  

١٢-Peter baker molly moore, anti Taliban rebels eager (12)to join u.s.a 

reta liation washing ton post sept,24 2001 

  .٢٠٠١أكتوبر  ٢١دونالد رامسفیلد لصحیفة الشرق الوسط،  األمریكيتصریح لوزیر الدفاع - ١٣

أكتوبر  ١٨حكمتیار سینضم الى طالبان فور بدء الهجوم البرى، صحیفة الشرق االوسط، - ١٤

٢٠٠١.  

  .انظر صفحة معهد بروكنجز على شبكة االنترنت- ١٥

Winining the war of words: information warfare in Afghanistan: stan، 

Htt://www.brookedu/views/articles/fellows/2001 singer.htm. 

السید عوض عثمان، تحدیات التسویة السیاسیة بعد سقوط طالبان مركز االهرام . د- ١٦

  .٢٠٠١دیسمبر  ٨٤اتیجى الدولى االهرام االستراتیجى بالسنة السابعة العدد االستر 

١٧-whshngton post mag.27/9/2001 

١٨-www.ccdmi.org.com 

  

  الخاتمة

  

بعد أن ألممنا بموضوع األزمات والكوارث بشكل مختصر فقد آن لنا أن نتساءل إذا ما كان 

شید أو غیر رشید ؟ خاصة في ظل الظروف باإلمكان وصف قرار أیة أزمة أو كارثة بأنه ر 

  .الصعبة وضیق الوقت الذي یتم فیها اتخاذ قرار المواجهة

إن الحكم على رشد القرار في ظل عدم وضوح األهداف لدى صانع القرار یعد غایة في 

الصعوبة ، وذلك ألن الجهاز المكلف باتخاذ القرارات یكون مثقًال في ظل هذه الظروف باألعباء 

تجعله عاجزًا عن اتخاذ القرار المطلوب بالفاعلیة المنشودة في اإلطار الزمنى المحدد نظرًا التي 

للضغوط التي تفروها األزمات والكوارث على وحدة صنع القرارات ، ونظرًا لعدم ترك حریة 

ومجال أوسع للمفاضلة بین البدائل واختیار أفضلها ، وأحیانًا لعدم وضوح األهداف التي تجعل 

الصعب على متخذي القرار صیاغتها في شكل سیاسات قابلة للتنفیذ ، هذا باإلضافة إلى من 

سیطرة اتجاهات الرأي العام التي قد تعمل على تضییق نطاق االختیار بین البدائل المتنافسة 

بشكل أو آخر ، وبهذا یكون الرأي العام قیداضاغطًا على اختیار بعض البدائل التي تعتبر أكثر 

من غیرها في حكم صانعي القرار ، هذا إلى جانب المواقف الخارجیة للدول األخرى في  مالئمة
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حالة األزمة الدولیة التي قد تبلغ حدًا من التعقید بحیث یكون من الصعب على صانعي القرارات 

استیعابها وتفسیرها بطریقة صحیحة ، األمر الذي یعكس بصورة سلبیة على السیاسات والقرارات 

  .تم اتخاذهاالتي ی

كما وأن المواقف الشخصیة المتباینة لبعض المشاركین في صناعة القرار قد تحول دون التوصل 

  .بالسرعة المطلوبة التي تحدید البدائل وتحلیلها وتقییمها الختیار انسبها

ومن هذا المنطلق فإن قرارات األزمة قد تكون محل اختالف المحللین أو عند متخذ القرار نفسه ، 

غیر معلومة تمامًا أو قد تكون البدائل التي تم  –حیانًا تكون ظروف األزمة خاصة الخارجیة فأ

استخالصها والتوصل إلیها من خالل مؤسسة صنع القرار غیر محددة، األمر الذي یجعل من 

الصعوبة تقییمها وتقدیر أبعادها فیلجأ متخذ القرار إلى أسلوب اإلختیار العشوائي وبالتالي تكون 

لنتیجة غیر مؤكدة ، وأحیانًا أخى تكون البدائل المطروحة أمام متخذ القرار غیر مدروسة ، وفي ا

هذه الحالة یشوب القرار الذي تم اتخاذه نوع من المخاطر وعلى العكس من ذلك إذا كانت 

المعلومات متوافرة والبدائل محددة وتقییمها وتحلیلها مبنى على أسس علمیة فإن قرارا مواجهة 

ألزمة والكارثة یكون رشیدًا أو على األقل خاطئًا بنسبة كبیرة من الرشد ، وهذا هو الفرق بین ا

  .أسلوب إدارة األزمات والكوارث في الدول المتقدمة والدول األقل تقدماً 

لقد أصبح واضحًا أن األسالیب التقلیدیة لن تعد كافیة للتصدي لألزمات والكوارث التي تواجه 

لزامًا على كل دولة أن ترسم إستراتیجیة خاصة تواجه بها األزمات والكوارث التي الدول ، وأصبح 

  .تتهددها وٕاستراتیجیة أخرى تتعاون من خاللها مع غیرها من الدول لمواجهة األزمات المشتركة

سبتمبر وفقًا لألسس العلمیة  ١١ة أدارت أزمة األمریكیوبناء على ما سبق فإن الوالیات المتحدة 

المسئولة عن إدارة األزمة  جهزةاألزمة بدءا من االستجابات األولیة لألزمة ثم تحدید األ إلدارة

، خاصة دور الوكالة الفیدرالیة وٕادارة الطوارئ ومكتب التحقیقات الفیدرالي ، حداثعلى مسرح األ

ًا بمراجعة انتهاءو  رهابثم إدارة الجانب السیاسي لألزمة والمتعلق ببناء التحالف الدولي ضد اإل

  .األمریكيالقومي  األمنمنظومة 

وأخیرًا فإن أول ما یقفز إلى أذهاننا هو عالمنا العربي الذي منتمى إلیه والذي جعلت منه 

الظروف عرضة لمخططات محكمة ومسرحًا لألزمات والكوارث المستمرة مما یحتم علینا المبادرة 

ز صناعة األزمات الصهیونیة التي ال هم لها إلى إنشاء مركز عربي إلدارة األزمات لنواجهه مراك

والعسكریة  االقتصادیةإال صناعة أزمتنا المحلیة واإلقلیمیة والدولیة بشتى أشكالها السیاسیة و 

والفكریة، وتحاول فصلنا عن أخوان لنا في العقیدة والدین وأصدقاء لنا في مشرق األرض ومغربها 

 .حتى تتلقفه األخرى، كي یظل دائمًا راكسا فیهاوحتى نظل شعب أزمات ما أن یخرج من أزمة 




